
BfA  -  Stormøde d. 22. feb. 2016   i Sættedammen.

Dirigenten Knud Vilby bød velkommen til 45 bedsteforældre.
Der refereres iht. dagsorden selv om rækkefølgen blev ændret under mødet.

1. Ungdomspolitikere fra 4 partier: 
Næstformand Maj Jensen Christensen, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Landsformand Nanna Bonde, Socialistisk Folkepartis Ungdom 
Landsformand Victor Boysen, Radikal Ungdom 
Chris Preuss, Landsformand for Venstres Ungdom 
var inviteret og gav på 5. min. hver deres bud på BfA's oplæg: 
”Hvordan ser I på stramningerne på udlændingeområdet, og hvilke konsekvenser tror I, det får 
for integrationen fremover?” 

Det udløste stor spørgelyst fra bedsteforældrene og prisværdigt klare svar. Sammenfattende 
kan siges, at den medmenneskelighed, som BfA mener burde herske i udlændingepolitikken og 
er en betingelse for en gunstig integration, fandt stor forståelse hos de unge. BfA fornemmede 
flere gange en klar distance mellem de unge og deres moderpartier. Et par af de unge udtrykte 
dog loyalt forståelse for de "nødvendige" stramninger, selv om de var klar over, at det ikke var 
populært hos BfA.

Indlæg fra Leif Bork vedr. nye bestemmelse om adskillelse af flygtningeægtepar blev læst op.
Alle var enige om, at en adskillelse ikke kan bestemmes af regler om alder; men kun ved en 
individuel vurdering med hovedvægt på børnenes tarv.

2. Status fra Bornholmergruppen. 
Arne Normann fortalte om de forberedte arrangementer på det kommende Folkemøde, hvor vi 
har søgt  2 gratis arrangementer i Civilteltet.
 Der er planlagt  5 arrangementer med  emner bl.a. Modersmålundervisning og de uledsagede 
flygtningebørns fremtid før og efter, at de fylder 18 år.

Kraftig opfordring om at komme med til Folkemødet i år   -  der mangler arbejdskraft til 
arrangementerne og pasning af telt. Tilmelding til vibekenerup@yahoo.dk 
Næste møde i gruppen d.2. Marts kl. 10 i Trampolinhuset, alle er velkomne.

Eventgruppen har afholdt møde. Håbets træ vil også i år være vores symbol. Teksterne skal 
ændres med fokus på børnekonventionen, fotografier med reddede flygtninge, tipskupon 
ligesom sidste år, lykkehjul, budgetspil, vendespil, gummiflåde med redningsveste som blikfang  
m.m. Gruppen er åbne for nye ideer. Næste møde i Trampolinhuset med Bornholmergruppen.    

Teatergruppen kommer ikke i år, men de optræder i Politikens Hus d. 16. september.



3. Nyt fra grupperne.
Irakergruppen v. Gyda B. Seibæk Der er ca. 20 tilbage i gruppen. De fleste irakere har fået en 
eller anden form for opholdstilladelse. 
Foredragsgruppen v. Erik Hansen, der nu har holdt sit foredrag 99 gange udløste klapsalve. 
Lægegruppen for asyl vil undersøge forholdene for lægebetjening og de manglende sundheds- 
tjek i de forskellige lejre.
Fyngruppen v. Lizzie Thording fortalte om et vellykket offentlig foredrag med den danskuddan- 
nede syrisk læge Haifaa Awad med 70 deltagere. 19. marts deltager BfA  Fyni et arrangement  i 
Odense med "Racismefri By" på FN´s dag mod racisme.

4. Præsentation af pjecen "Velkommen til BfA",  v. Karin Majgaard
Resultatet fik megen ros. Det er tanken, at pjecen skal revideres efter behov; men mindst en 
gang om året. Karin indvilligede i at være tovholder.

Den engelske oversættelse af navnet BfA  skabte debat og skal  -  efter håndsoprækning – 
revideres af Styregruppen og vedtages på næste stormøde.

5. Forholdene i teltlejre og udrejsecentre, v. Nina Lørring  
Forholdene i Sjælsmark er blevet stærkt forringede, og lejren er nu godkendt til stor udvidelse. 
Endvidere skal nyt center bygges i Jylland til personer på tålt ophold. Ingeborg Gimbel fortæller 
om stor uro blandt beboerne i Sjælsmark. Styregruppen opfordres til at udersøge, om et nyt og 
mere kritisk besøg på Sjælsmark kunne afdække forholdene og skabe pression. F.eks.: "Hvor 
mange børnefamilier er der nu?".

Forslag: Deportationscenter vil være en bedre betegnelse end udrejsecenter, som slet ikke 
fortæller, hvad det egentlig er, der sker. 

Om teltlejrene: Der er sendt nogle spørgsmål  til lederen på Langeland, som er besvaret meget 
pænt; men ikke giver et realistisk billede af lejrene. Et eksempel på urimelighed overfor en 
iraskisk kvinde nævnes. BfA har ikke kræfter til at gå ind i disse sager, men hvis enkeltpersoner 
ønsker at gøre noget, vil vi gerne høre om det. 

6. Valg til styregruppen: Tak for indsatsen til Susanne Graae, der ønskede at fratræde. 
Ingeborg Gimbel blev foreslået som nyt medlem og valgt med applaus. 

7. Årsregnskab v. Henrik Mottlau. Det reviderede regnskab blev godkendt. 
Stormødet godkendte et budget på kr. 30.00 til Folkemødet - og op til kr. 10.000 i reserve.

8. Eventuelt.
-   Nina Lørring kom med en opfordring fra en gruppe med  lektor Pernille Hvid,  som vil i kontakt
med ældre med resourser til et forskningsprogram. Spørg Nina, hvis du vil deltage.
-   Ulla Sandbæk fik ros for sin  indsats i Folketinget.
-   Hvad er der blevet af Børnebørn for Asyl? 
Mette Roerup har mødt dem flere gange i andre sammenhænge, de er sandsynligvis opslugt af 



andre grupper. 
-   Ulla Liberg: En beboer har fortalt om de manglende transportmuligheder  til og fra Auderød. 
Er der nogen som bor i området, som vil tage problemet op lokalt? Ulla vil tage tage kontakt til 
Gæstfri i Halsnæs. 
-   Mette Roerup har en kontakt til "Welcome to  Danmark". Kunne der laves en fond for at 
kunne betale billetter til familiesammenføringerne? 
-   Mette vil gerne stille op til Alternativ Grundlovsdag på Christiania. Vil andre være med til en 
brochure m.m. vedr. Børnekonventionen.
Bente Rich: Bornholmergruppen har brug for et billede som symbol. Styregruppen vil tage det 
op på næste møde. 
-   Ordstyrer Knud Vilby fik tak for sin artikel i Information.
-   Knud fortæller om Habibi, en cafe i Jyderup, hvor der er lektielæsning m.m. Det er et projekt 
for borgere og asylansøgere i området. 
-   Opfordring om støtte med et månedligt beløb til Trampolinhuset, der er lukningstruet. 
-   Opfordring til Styregruppen om at invitere nogle kendte navne til vores møder, så vi kan blive 
synlige. Vi har brug for at lære at formidle vores budskaber. 

                                                                                   Referent Alice Gielfeldt/hm


